Relatório de
Atividades
Diretoria (2020-2021)

Introdução
Nova diretoria da
ABI enfrenta a
pandemia de Covid
O presente relatório detalha a
atuação de cada diretoria e as metas
por elas alcançadas. Nele será
possível observar o que cada setor
realizou em meio à crise sanitária.

Cultura
Responsável: Nelson Cadena
Membros: Renata Ramos (Laboratório e Museu
de Imprensa); Marilene Oliveira (Laboratório e
Biblioteca); Valésia Oliveira (Biblioteca)

Principais atividades
Set-out 2020
Agendamento de visitas ao Museu de
Imprensa / Campanha publicitária para
divulgação
Complementação de equipamentos para o
Museu da Imprensa e ajustes necessários

Cultura
Principais atividades
Nov-dez 2020
Lançamento do livro 90 anos da ABI e sua
distribuição
Exibição de videodocumentário sobre o poeta e
jornalista Florisvaldo Mattos
Restauração do retrato em carvão de Ruy Barbosa,
obra de Presciliano Silva
Desenvolvimento e inscrição de 4 projetos culturais
(Lei Aldir Blanc)
Apresentação do filme Festa de Iemanjá no
Cineclube ABI

Cultura
Principais atividades
Jan-Abril 2021
Transferência do acervo do Museu Casa de Ruy Barbosa
para a sede da ABI
Seminário Jornalismo e Literatura (parceria com a ALB)
Restauração, catalogação e digitalização de parte do acervo
de Walter da Silveira (Lei Aldir Blanc) / Site Walter da
Silveira
Maio-Julho 2021
Seminário 210 Anos da Tipografia Serva e 100 Anos do Diário
Constitucional (parceria com o IGHB)
GT do projeto de restauro do Museu Casa de Ruy Barbosa e
de seu entorno
Centenário de Ruy Barbosa / Anteprojeto da efeméride

Social
Responsável: Nelson José de Carvalho

Principais atividades
Dez 2020
Distribuição cestas básicas e cobertores para os menos
favorecidos, sem custo para a entidade
Iniciado processo de regularização da Casa de Ruy Barbosa,
com prenúncio de que em breve estará concluído

Caixa de assistência
Responsável: Raimundo de Campos Vieira
Membros: Benevaldo Amorim dos Santos Silva (Secretário); Valter Xéu (Tesoureiro)
OBS: Não houve atividades do setor

Secretaria-geral

Responsável: Sara Barnuevo
Membros: Suzana Pereira (1ª Secretária);
Eduardo de Souza (auxiliar administrativo);
Lycia Pestana/assistente da secretaria

Principais atividades
Out-Nov 2020
Novo programa para gerenciamento de dados dos
associados
Treinamento para manipular o novo programa e a migração
de dados para o novo sistema (Ninox)
Apoio na realização do debate entre candidatos à Prefeitura
de Salvador, realizado na sede da ABI

Secretaria-geral
Principais atividades
Abril-Maio 2021
Contratação temporária de profissional para organizar a
documentação institucional e rotinas do setor
iniciada a digitalização de toda a documentação da Casa de
Ruy Barbosa encontrada na Secretaria
Junho-Ago 2021
Contratação de assistente de secretaria, para organizar a
agenda da entidade e dar o suporte necessário ao setor,
como: arquivamento físico e digital de ofícios, comunicados,
moções etc, centralizar o agendamento de reuniões virtuais

Patrimônio
Responsável: Raimundo
Marinho dos Santos

Principais atividades
Vistoria interna e externa do Edifício
Ranulpho Oliveira, identificando a
necessidade de intervenções para reparos
e requalificação, conforme disponibilidade
orçamentária
Início da reformulação no sistema elétrico
Ação de reintegração de posse do Museu
Casa de Ruy Barbosa, ocupado pela Yduqs
Educacional

Divulgação
Responsável: Simone Ribeiro
Membros: Joseanne Guedes (jornalista);
Larissa Costa e Juliana Menêses
(estagiárias)

Divulgação
Principais atividades
Ago-Out 2020
Divulgação do processo eleitoral e cobertura da posse da nova diretoria da ABI
Produção, assessoria de imprensa e marketing do debate dos candidatos a
prefeito de Salvador, em parceria com a OAB
Set 2020-Ago 2021
Produção diária de clipping, pautas, reportagens especiais e notícias para o site
institucional; produção de material visual
Assessoria de comunicação para a entidade
Elaboração e envio de releases sobre ações, efemérides e eventos promovidos
Gerenciamento das redes sociais
Cobertura das reuniões mensais da diretoria

Divulgação
Principais atividades
Out-Nov 2020
Assessoria de imprensa do lançamento dos livros sobre os 90 anos da ABI
e DVD sobre Florisvaldo Mattos, novembro de 2020
Jan-Junho 2021
Cobertura de visitas à Casa de Ruy Barbosa
Assessoria de imprensa do “I Seminário de Jornalismo e Literatura”, em
parceria com ALB
Divulgação e cobertura de eventos com o “14 de Maio de 1888”,
lançamento site Walter da Silveira, vacinação dos jornalistas e atividades
realizadas com entidades parceiras

Divulgação
Principais atividades
Jun-Ago 2021
Preenchimento das vagas de estágio no setor (Jornalismo e
comunicação digital), com a contratação de duas
estudantes
Revisão e aprovação do primeiro Plano de Comunicação da
entidade
Elaboração e testagem de um formulário on-line para
cadastramento de novos associados da ABI, agora em fase
de implantação
Início de integração do site da ABI com o acervo da
Biblioteca

Parabéns a
todos e todas!
www.abi-bahia.org.br
ascom@abi-bahia.org.br
71 3322-6903

